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Stichting Broek- en Simontjespolder

Opgericht in 1997

Doelstelling: behouden en beschermen van de Broek- en Simontjespolder, 
een ecologisch oud-Hollands natuurmonument

Hansje Huson / Henk Schouten



‘Doe niets!’ – wat zit daarachter?

• Waarden van het gebied

• Rustpunt, even uitwaaien

• Natuurbeleving en weidse blik

• Actief bewegen

• Ommetje in landelijk decor

• Relatief ‘ongerept’

• Laagdrempelig toegankelijk

• Slim ‘ontwerp’

• Veelzijdig, diversiteit in beleving

• Vele vormen van rustige recreatie

“Bijzonder goed geslaagd overgangsgebied stad-platteland”



Volop ruimte voor rustige recreatie



Saai weiland of…?

• 80% ommetjes rond weiland

• Recreatiewaarde ‘boer om de 
hoek’

• Boterhuispolder?

• Niet zo laagdrempelig 
bereikbaar

• Recreatiebestemming

• Versterken historie/educatie

• Natuurbeleving vs ‘harde’ 
natuurwaarden

Weiland, slootjes, koeien, hekjes, molen: ‘de Hollandse polder’ in één oogopslag



Natuurwaarden of natuurbeleving?









Recreatie versterken: reden tot zorg

• Meer schade aan natuur?

• Toename overlast?

• Handhaving nu al 
problematisch

• Koudenhoorn: 
vergelijkbaar probleem



Aanvullende recreatiefaciliteiten?

• Kagerzoom nu al intensief 
gebruikt en elk jaar drukker

• Merenwijk hoofdgebruikers: 
ommetje 10-60 minuten

• Volop bezoekers uit rest van 
Leiden en andere gemeenten, 
buitenlandse toeristen

• Scholen, sportverenigingen

• Reden bezoek: prachtig decor 
voor rustige recreatie

• Merenwijk: goede voorzieningen

• Extra faciliteiten ten koste van 
huidige aantrekkingskracht?



Onderhoud en beheer - Broekweg richting molen

juni 2002    mei 2017  



april 2010    mei 2017  

Onderhoud en beheer - langs de steiger richting brug



april 2010      mei 2017  

Onderhoud en beheer - vanaf de brug richting molen



april 2010       mei 2017  

Onderhoud en beheer - langs ‘het moerasje’ naar de hoek



Versterken natuur: ja, graag!

• Met behoud van waarden, 
sfeer en indeling

• De Strengen en Tengnagel

• Begin jaren ‘70 ontstaan

• 1992: vaste brug

• 2017: 25 jaar toegankelijk

• Ingrijpen nodig om het gebied 
te behouden én te verbeteren



Optie: meer ruimte om te struinen



Voetbalveld: zichtlijn



Gebruikers meer eigenaar maken

• ‘Achtertuin’ van de wijk

• Zelf bomen planten om 
‘natuur te versterken’

• Draagvlak en communicatie

• Gezamenlijk beheer

• Crowdfunding


